5. JULIJ: SV. CIRIL IM METOD, NEDELJA SLOENECEV PO SVETU
OB NEDELJI SLOVENCEV PO SVETU

OD 5. DO 12. JULIJA 2020 (27 - 2020)
NED. sv. CIRIL in M. 830 Gradišče +Franc Cotič, Oševljek 5/A
05.07.2020
10h cerkev Za župnijsko skupnost
PON. sv. Marija G. 19h cerkev Za ++Blažič, Merljaki 31
TOR. sv. Vilibald
16h
Pogreb: +Cvetka Turel
h
19 cerkev Za zdravje, Trg 16
SRD. sv. Kilijan
19h cerkev Za ++Markočič, Lukežiči 1/C
ČET. sv. Avguštin 19h cerkev V dober namen, (Bazoviška 3)
PET. sv. Amalija
19h cerkev Po namenu – Št.
SOB. sv. Benedikt
19h cerkev Po namenu – Št.
NED. sv. MOHOR in F 830 Gradišče Za ++Skomina, Merljaki 29
12.07.2020
10h cerkev SHOD; Za župnijsko skupnost
- Skrb za cerkev: Merljaki
- Oratorij na Mirenskem Gradu: od 6. do 11. julija.
- Prosim za naročilo sv. maš!

SHOD Sv. Mohorja in Fortunata v Renčah: 12. julija
Sv. Mohor, škof, in sv. Fortunat, diakon, mučenca
Zgodovinska dejstva postavljajo sv. Mohorja na ozemlje današnjega Beograda (Singidun), kjer je bil
škofov lektor (nižji klerik). Pred preganjalci je leta 303 bežal v Sirmium in tam pretrpel mučeniško
smrt, najverjetneje na isti dan, 23. avgusta, kot sirmijski diakon Fortunat. Kasneje, ko so njune
relikvije prenesli v Oglej, se je zapis o njunem mučeništvu izgubil in nastale so legende, ki jih je v 6.
stoletju zapisal Pavel Diakon. Kaj pravi? Sveti Mohor, ugledni oglejski meščan, se je leta 46 pridružil
apostolu Marku, ki je v Ogleju oznanjal Kristusa. Marko ga je vzel s seboj v Rim in ga izbral za svojega naslednika. V Rimu ga je sv. Peter posvetil za prvega oglejskega škofa. V osemnajstih letih,
kolikor je vodil škofijo, je Oglej napr
edoval ne samo gospodarsko, ampak tudi versko. Desna roka pri njegovem misijonskem delu je bil
diakon, sv. Fortunat. Leta 64 je v Rimu nastopilo krvavo obdobje Neronovega preganjanja
kristjanov, umrla sta sv. Peter in Pavel, v Ogleju pa je cesarski namestnik Sebastes dal prijeti sv.
Mohorja. Cesarski namestnik je zato kmalu dal zapreti še Fortunata, a čudeži in spreobrnjenja kljub
temu niso ponehali, bilo jih je vedno več. V strahu, da se o tej nenavadno hitri rasti krščanstva ne
bi izvedelo po cesarstvu, je dal namestnik Sebastes neke temne noči oba v ječi obglaviti.

- Zaradi nevarnosti okužbe letos ne bo druženja in pogostitve po maši. Za lepo
mašo se bodo potrudili vsi sodelavci.

»Ne moreš biti drugega kot domoljub. Kdor svojega
doma in svoje domovine nima rad, nima ničesar in
nikogar rad. Če ne bomo domoljubi, smo ob današnji
globalizaciji zapisani odmrtju. Domoljubna vzgoja nam
manjka. Ko sem pred davnimi leti prvič pripotoval v
Švico, me je presenetilo, kako so že ob skromnem
prazniku kantona na vseh hišah vihrale zastave. Pri
nas pa je marsikdaj ravno obratno. Ob državnih
praznikih vidiš ulice, kjer niti na eni zasebni hiši ne visi
zastava. Domoljubno vzgojo v smislu slovenstva sem
v otroških letih užival doma, v takratnem družinskem okolju, že v letih Kraljevine
Jugoslavije. Oče me je večkrat prosil, naj mu ob smrti v krsto položimo trak
Akademskega društva Danica z barvami slovenske zastave. In v takšnem
domoljubju sem tudi vzgajal svoje otroke. Oče in mati sta prva, ki v srca svojih
otrok sadita ljubezen do slovenske besede, ki je najmočnejše jamstvo za
ohranjanje narodne zavesti in za obstoj slovenske države.«
Prof. dr. Kajetan Gantar

Po svetu je veliko naših ljudi, ki so iz različnih razlogov za stalno zapustili
domovino in se naselili v tujini. Kot verni ljudje na nedeljo Slovencev po
svetu še posebej mislimo nanje, prosimo za njihovo trdnost v veri in
zvestobo svojemu narodu ter domačemu ognjišču. V molitvi se danes še
posebej povežimo z njimi – naj nas povezuje skupna ljubezen do domovine
ter do Jezusa in naše skupne nebeške matere Marije.
Po: papež Frančišek

Župnijski dom Renče, Trg 81(župnišče): tel. 05/305-33-19. Župnik je
najlažje dosegljiv na GSM 041/673-264 ali mail: marko.kos@rkc.si
’Uradni dan’ je vsak četrtek: od 9-12 in 14-17 ure.
TR župnije Renče: 0475-0000-3313-280.
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